
 های مسیرجاذبه

 پرنده نگری (1

  جنگل کونوس (2

 های چای و پرتقالباغ (3

 باغچه های گل و گیاه   (4

 انداز زیبای گیشارکوهچشم (5

 انداز زیبای دریای خزرچشم (6

 های فصلی مثل کونوس و پرتقالمیوه (7

Track Attractions 

 
 

1) Bird Watching 

2) Wild medlar trees 

3) Orange and tea farms 

4) Flower and plant nurseries  

5) Beautiful view over Gishar-Kuh  

6) Beautiful view over Caspian Sea   

7) Seasonal fruits such as wild medlar and 

orange 

 روستاگردی میش سره دشت
Mish-Sere Dasht Walking 

 معرفی

میش سره دشت جایی است که اگر میخواهید صد سال عقب            

برگردید و جلگه شرق گیالن را در آن موقع ببینید پیشنهاد              

می کنیم دست به کار شوید. از گیله بوم راه بیفتید و در                   

جاده اصلی روستا، خیابان شهید حجت علی پور را ادامه دهید            

تا به خیابان بهارستان برسید. این خیابان را ادامه دهید تا پس               

 دقیقه به میش سره دشت برسید.   51از 

میش سره دشت یعنی چراگاه میش. دشت مملو از کونوس یا            

ازگیل است و در اواخر فصل پاییز و زمستان می توانید                  

ازگیل بخورید. میش سره دشت را در جاده شنی کمی به                 

سمت جنوب ادامه دهید تا به کوچه باغی سمت راست جاده             

برسید. کوچه باغ را به سمت غرب ادامه دهید تا بعد از بیست              

دقیقه به جاده سیاالت برسید. این جاده شنی را پایین بیایید تا             

و گیله بوم     5به دو راهی چاله سرا و سپس به کوچه ابریشم             

برسید. رفت و برگشت به میش سره دشت از گیله بوم و                   

یکساعت تفرج در آن حدود چهار ساعت طول می کشد.                

 میش سره دشت همه فصل ها خوب است.  

Introduction 
Mish-Sere Dasht is a must-see place for 

those who wish to discover how the eastern 

Guilan plain looked about a hundred years 

ago. Walk from Gileboom to reach the vil-

lage main road, then continue in Hojjat Ali-

pour Street to reach Baharestan road. Keep 

walking in this road for 15 minutes and you 

shall  arrive at Mish-Sere Dasht. Mish-Sere 

Dasht means ‘sheep pasture’ in Gilaki dia-

lect. This plain is full of Kunos trees (gilak 

term for wild medlar trees) so you can eat the 

fruits in late fall and winter. 

Continue walking on the sandy road in      

Mish-Sere Dasth towards south until you 

reach a lane on the right-hand side of the 

road. Walk along the lane in the west direc-

tion to reach Sia-Lat road after 20 minutes. 

Walking down this road you will reach   

Chale-Sara cross road, then Abrisham-1 alley 

and finally back to Gileboom.  

It takes about 4 hours to go from Gileboom 

to Mish-Sere Dasht, do sightseeing for about 

an hour and return back. Mish-Sere Dasht 

walking is enjoyable in all seasons.  



 پیش از سفر
 

 قمقمه آب نیم لیتری (1

 لباس آستین بلند (2

 دستکش (3

 دوربین دو چشمی (4

Before the Trip 

 

1) 0.5L Water Bottle  

2) Long Sleeve Shirt 

3) Gloves  

4) Binocular Camera  
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